74550

Hendrick Staets
man / Noord-Nederlands
schilder
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Monogrammist HST
Monogrammeert als
HST
HSTA
also sometimes: HSTA
Kwalificaties
schilder
Nationaliteit/school
Noord-Nederlands
Geboren
Haarlem 1600/1626
before 1626; place of birth uncertain (Giltaij/Kelch 1996)
Overleden
Leiden 1659/1679
after 1659: Bol 1973 cites a source of 1659, which has not been traced yet; place of death uncertain (Giltaij/Kelch 1996); an
inventory of a certain Henrico Staets, drawn up in 1690, probably concerns another person (see the 2002 Yearbook of the
Archaeological Society 'Niftarlake', p. 85 et seq.)
Deze persoon/entiteit in andere databases
23 treffers in RKDimages als kunstenaar
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1600
Sterfplaats Leiden
Plaats van werkzaamheid Haarlem
Plaats van werkzaamheid Leiden
Kwalificaties schilder
Materiaal/techniek olieverf
Onderwerpen marine (als genre)
Onderwerpen strandgezicht
Biografische gegevens
Werkzame periode
1626 - 1659
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Haarlem 1626
listed on 10 July 1626 in Haarlem in the Roles: Hendrick Staets, painter in connection with debts to be paid
Leiden 1643 - 1659
mentioned on 25 March 1643 in a deed in Leiden; Bol 1973 mentions him as in Leiden in 1659; Between 1652 and 1701,
works by Staets are mentioned in Leiden inventories (Giltaij/Kelch 1996)
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
marine (als genre), strandgezicht
Materiaal/techniek
olieverf
Literatuur

Bredius 1915-1921 , vol. 2 (1916), p. 634; vol. 6 (1919), p. 2106
Bol 1973 , p. 111-113
Witt Checklist 1978
Van der Willigen/De Kinkelder (typescript 1993/1998)
Giltaij/Kelch 1996 , p. 177-179
M. Jonker, 'Matthijs Naiveu schildert Hendrick Staets in 1683', Maandblad Amstelodamum 89 (2002), no. 6, p. 17-22
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
BD/RKD/0594 - ONS/Strandgezichten
BD/RKD/0596 - ONS/Marines
BD/RKD/0800 - ONS/Voorordening schilderkunst
BD/RKD/Witt-microfiches
Externe links
this artist in Ecartico
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